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VELKÁ PODZIMNÍ AKCE!
AKâNÍ 
SLEVY!

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí
Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 
e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ
znaãky HUSQVARNA, 
po dohodû i jin˘ch 
znaãek. 

OD ZÁ¤Í

Pil jsem 35 rokÛ a nikdy jsem ne-
pomyslel, Ïe se mohu propít do zá-
vislosti, ze které není moÏnost sám
vystoupit a skoncovat s ní. ¤íkal
jsem si, Ïe kdyÏ budu chtít, tak se uÏ
zítra nenapiju. Jak jednoduché.
KdyÏ nechci, tak nebudu pít. Pfiece
mÛÏu kdykoliv pfiestat. Jak˘ to byl
ale omyl!!!

Vût‰ina probuzení do druhého
dne bylo nûco hrozného. AbsÈáky,
zvracení, prÛjmy, hrozn˘ tfies celého
tûla, nedobrovolné vyluãování, pro-
stû stav na umfiení. A v takovém sta-
vu jsem chtûl jít do práce a tam fun-
govat cel˘ den. Abych mohl alespoÀ
trochu fungovat, tak jsem si musel po
ránu dát znovu alkohol a tûlo se 
zaãalo zmítat v bolesti, kfieãích, zvra-
cení, ale tento stav netrval dlouho
a postupnû odeznûl a já mohl pomalu
zaãít pracovní den. 

Ale to byl jen zaãátek. Na tak
zvané spravení bylo potfieba stále víc
alkoholu a já zjistil, Ïe neÏ se staãím
napravit, tak uÏ jsem znovu opil˘.
Potom jsem uÏ pil od rána a vlastnû
nepfietrÏitû. Byl jsem opil˘ celé dny
a nemohl jsem sám vystfiízlivût.
Zaãarovan˘ pekeln˘ kruh. 

Tak se stalo, Ïe jsem musel pít
i kdyÏ jsem nechtûl. Byl jsem bez-
mocn˘. Byly to hrozné stavy a po-
zdûji se dostavily v˘padky pamûti.
Nepamatoval jsem si vÛbec nic - jak
a kde jsem pil, jak jsem se choval, co
jsem provedl za ostudu. Druh˘ den
jsem se dozvídal hrozné vûci, co

jsem stihnul v‰echno provést. Vûãnû
bez penûz, nûkdy i dluhy, vûãnû bez
telefonu a nakonec jsem bloudil
v temnotû alkoholu. VÛbec nevím,
kde jsem byl i nûkolik dní. Probral
jsem se nûkolikrát v cizím mûstû
a netu‰il, jak jsem se tam vlastnû do-
stal.

Alkohol mû zaãal zbavovat zdra-
ví a hlavnû zdravého rozumu. Zaãal
fiídit mÛj Ïivot a udûlal ze mû svého
otroka. Co bylo ale nejhor‰í? Zaãala
se ve mnû probouzet zlost, zloba
a hlavnû agresivita na moje nejbliÏ-
‰í. Zaãal jsem b˘t zl˘ a byl jsem
schopn˘ ublíÏit tûm, ktefií mû milo-
vali a snaÏili se mû chránit. Pfii mém
posledním velkém tahu jsem zaúto-
ãil na své nejbliÏ‰í. Dozvûdûl jsem
se, Ïe bych byl schopn˘ i tvrdého
násilí. To byla poslední kapka, co se
t˘kalo mého pití. BÛh stál pfii mnû,
Ïe jsem nûkoho nezmrzaãil, nebo
nepfiizabil.

Nedokázal jsem se ovládat a to
mû donutilo, Ïe jsem nastoupil na
protialkoholní léãbu. Po skonãení
léãby jsem uÏ nechtûl pít, ale nebylo
to vÛbec jednoduché. Zaãal jsem
nav‰tûvovat skupinu Anonymních al-
koholikÛ a tam jsem usly‰el pfiíbûhy
druh˘ch, ktefií na tom byli mnohdy
je‰tû hÛfi neÏ já sám. A to mnû staãi-
lo, abych si uvûdomil, Ïe jsem ne-
mocn˘, Ïe jsem alkoholik.

Od té doby jsem se uÏ nenapil.
Zjistil jsem, Ïe Ïivot bez alkoholu je
ten nejvût‰í dar, kter˘ jsem získal.

Svût oãima alkoholika
Osobní zpovûì alkoholika - Nejvût‰í promûna mého Ïivota

PROMùNA – skupina AA
Oblastní Charita Blansko, 
Komenského 19 
Jana: 776 010 822 
Jirka: 603 170 835 
Tomá‰. 603 781 471 
email: aa.blansko@gmail.com 
mítinky: stfieda od 17.30 
internetové stránky skupiny: 
http://skupina-aa-promena.webnode.cz/ 

Anonymní alkoholici v blízkém okolí: 
Svitavy – skupina AA
Petr: 775 187 155
Pavel:  605 152 424 
aa.svitavy@seznam.cz 
mítinky: úter˘ od 17:30 Poliãská 3 

DÛsledky pití b˘vají katastrofální.

Dûkuji za to druh˘m stfiízliv˘m
alkoholikÛm.

Jirka


